Referat fra AU møde mandag d. 1. februar 2016 i Køge Hallen
Deltagere: Hanne, Jesper, Søren, Jasna, Lars, Christina og Lene
Fraværende: Heidi
Referent: Lene

Dagsorden:
1. klubstævner
2. Hammel klubtur
3.Eget stævne
4. festuge
5.klubfidusen
6. evt

Inden selve mødet var der lige en kort opsummering fra sidst. Lars og Jasna er stadig i gang med at
oprette en konto. Jasna ville rykke for et beløb der er indbetalt til klubben, som skulle tilfalde
forældreforeningen. Lars og Jasna vil tage til Herfølge Hallen for at se på lokale til ”U12‐U14‐U16
fest” samt finde ud af om det var en mulighed for at få holde afslutningsfesten d. 29. april i
Herfølge.
Lars omdelte en smart og overskuelig kalender, hvor alle aktiviteter er skrevet ind. Den vil han
sørge for er opdateret, så hvis man har nogle datoer med interesse for klubben/udvalget kan man
skrive til Lars, så skriver han dem ind.

Ad. 1: Vi blev enige om at snakke klubstævner igen, når alle holdene kom fra deres påskestævner.
Ad. 2: Hammel klubtur, blev ikke vendt så meget da Heidi, som er tovholder på projektet havde
meldt fra til mødet. Heidi havde sendt en mail fra hendes korrespondance med Herfølge Turist og
bestyrelse m.m. I mailen kunne vi se tilbud på transport på 72120,00 kr, samt afslag på økonomisk
hjælp fra Jan Ibsen fra bestyrelsen da klubkassen er tom. Lars mener, at vi skal påvirke andre
måske sponsorudvalget til at hjælpe os med tilskud til turen, så vi kan nedbringe brugerbetalingen
fra spillerene. Det blev besluttet at forældreforeningen vil yde tilskud til turen, hvor meget er
endnu ikke besluttet. Vi håber på en up date fra Heidi ved næste møde.
Ad. 3: Eget stævne – Poul Henning er ikke vendt tilbage med info, så der var ikke noget nyt. Lars
rykker for svar. Søren har snakket med Helle Ø, om drejebog m.m. Lene vil gerne hjælpe Søren,
når vi hører mere fra formanden.

Ad. 4 Fest uge: Heidi vil tage til general forsamling i Køge Festuge 21/3‐2016 for at høre om
mulighederne for en bod til festugen, og hvad det kræver af os. Det må også udskydes til et
fremtidigt møde. Når Heidi har nyt, må vi tilknytte personer der tager sig af dette, da det må
forventes at Heidi skal bruge tid til planlægning af Hammel henover forår og sommer. Under dette
punkt snakkede vi også om mulighed for andre boder bl. andet på Roskilde Festivalen, Grøn
Koncert m.m ‐ Vi er allerede ”inde” på Grøn Koncert i Valby, men vil gerne have en fod indenfor i
Næstved også.
Ad. 5 Klubfidusen: Christina har sendt de ønskede oplysninger med bl. andet årshjulet m.m til
kontaktpersonen hos Maryfonden. Søren Stryger har sagt at han meget gerne vil være med ind
over denne opgave – han har vist nogle gode kontakter i kredsen omkring projektet. Lene står klar
i kulissen, hvis der bliver behov for flere hænder i dette arbejde. Klubfidusen vil vende tilbage til os
til marts.
Ad. 6 Evt.: Lars fortalte om ”Den Hvide Hal” – klubben regner ikke med den bliver klar før til Maj,
så det ligger desværre lidt tungt med det.
Der var også taget kontakt til klubben vedr. ”Idrættens Sommerfest” i Køge 7 aug. – her er
kommet en forespørgsel fra kommunen om vi ønsker at stå for det sammen med HB Køge. Der vil
være mulighed for at tjene penge på det, og der skulle også være sat midler af fra kommunen til
formålet. Lars og Poul Henning tager til møde d. 3. marts vedr. dette.
Jasna fortalte om Fastelavnsfest i Herfølge Hallen, hvor vi skal have en bod, som er bemandet at
medlemmer af forældreforeningen.
Det er også kommet program for hjælp til teaterbygningen, den er kommet meget sent fra
formanden til Jasna, så hende og Lars havde selv klaret det, denne første gang. Hanne og familie
tog næste gang. Det er primært instrumenter der skal bæres ind og ud ved koncerter, det tager
ikke så lang tid, og typisk skal der bruges mellem 2‐4 personer, men det er vigtigt at vi kommer
hver gang, Det blev besluttet at dele dette arbejde ud på de store årgange‐ Lars vil oprette event
på holdsport fra marts. Der er 6 arrangementer som skal varetages af U18 og så 9 arrangementer
i april, som skal varetages af U14, Jasna har ikke fået noget program fra maj og frem endnu. Når
dette kommer, skal vi hurtigst muligt melde det ud til holdledere. Samtidig skal det udbredes at
man tjener penge direkte til klubben, som går til at nedbringe brugerbetalinger til div. Ture og
events. Vi kan tjene 28000 kr. på denne hjælp til Teaterbygningen i år, men for hver gang vi svigter
koster det os 1000 kr.
Desuden har Jasna været til møde med kommunens medarbejder vedr. samarbejde og evt
introduktion til håndbold for flygtninge og deres familier. Der vil være tolke tilstede, og i starten
skal de mest se kampe. Klubben kan blive få et økonomisk tilskud hvis man vil hjælpe, men dette
er vist stadig på skrivebords niveau.
Der skulle også uddeles nogle breve fra vandværket, dette ville Jasna eller Lars få nærmere info
om nå datoen forelægger og så skal der findes nogle der kan få dem omdelt.

Næste møde blev aftalt til mandag d. 7. marts kl 18,00 i Køge Hallen. Vi ses

Forslag til dagsorden på næste møde:

Afslutningsfest
Festuge – samt. Div. Boder på festivals og koncerter.
Idrættens dag
Håndboldskole

